Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Odry
Komenského 517, 742 35 ODRY
http://zo‐csv‐odry.webnode.cz
zoodry@vcelarstvi.cz

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU S DŮVĚRNÍKY 2018-01-18,
v SVČ Odry, p.s., Komenského 517
1.

Nepřítomni: Lev Jaromír, Lukašík Josef, Dlabaja Zdeněk, Lukašík David
Přítomni: Ondřejová Kristýna, DiS., Kořenková Zuzana, Král Tomáš, Švarc Josef, Navrátil Pavel, Jarošová Vendula,
Bača Jaroslav, Večeřa Marek, Horníčková Anna, Till Tomáš, Slováček Ladislav

2.

Odevzdání podepsaných tiskopisů jednatelce
a. „ošetření včelstev proti varroáze“ neodevzdali: Lev Jaromír, Lukašík Josef, Dlabaja Zdeněk, Lukašík David
b. „ošetření včelstev aerosolem“ neodevzdali: Lev Jaromír, Lukašík Josef, Dlabaja Zdeněk, Lukašík David
- Důvěrníci, kteří neodevzdali podepsané tiskopisy, a přesto chtějí svým včelařům poskytnout tento servis, tak mohou
učinit po individuální domluvě s jednatelkou do 26.1.2018.

3.

Předání tiskopisů důvěrníkům
a. „objednání léčiva“ si nepřevzali: Lev Jaromír, Lukašík Josef, Dlabaja Zdeněk, Lukašík David
b. „stavu včelstev k 1.5.“ si nepřevzali: Lev Jaromír, Lukašík Josef, Dlabaja Zdeněk, Lukašík David
- Důvěrníci, kteří si nevyzvedli výše zmíněné tiskopisy, a přesto chtějí svým včelařům poskytnout tento servis, tak
mohou učinit po individuální domluvě s jednatelkou do 26.1.2018.
- Důvěrníci nevybírají předem peníze na objednaná léčiva, v nabídce jsou i další dotované přípravky, které se
v minulých letech neobjednávaly (Apiguard, Oxuvar, Thymovar).

4.

Informace k předání směsných vzorků k vyšetření/výsledky
- V souladu s plánem bude vzorky měli od včelařů vybírat nákazový referent Navrátil Pavel během výroční schůze
04.02.2018 od 9 hodin v hospodě U Zvoničky v Jakubčovicích nad Odrou. Včelaři, kteří se nemohou schůze účastnit,
mají možnost požádat svého důvěrníka o doručení vzorků na členskou schůzi. Vzorky budou upraveny standartním
způsobem - vysušený vzorek, v kelímku, uzavřený prodyšnou bílou tkaninou. Na kelímku musí být uvedeno: jméno
a příjmení, registrační číslo chovatele, adresa, registrační číslo stanoviště, katastr, počet včelstev.
- O výsledcích vyšetření vzorků zimní měli budou včelaři informováni e-mailem a na vyžádání prostřednictvím
důvěrníků či nákazového referenta.

5.

V letošním roce 2018 slaví naše ZO 70. let výročí vzniku.
- Hlavním dnem oslavy byl stanoven „Medový den“ 30.9.2018, oslava výročí se však může promítnout do jakékoli akce
během roku. Sestavujeme organizační výbor, do kterého se může přidat kdokoli z členů, kdo chce přispět nápadem
a pomocí při realizaci oslav. Vedoucím výboru je místopředseda ZO Král Tomáš, na něj se můžete obracet
s nabídkami a nápady.

6.

Plán činnosti ZO pro rok 2018
- viz příloha

7.

Diskuze
- Jednatelka předala důvěrníkům seznamy letošních jubilantů
- Oproti předávacímu protokolu byla předána polomaska a dvě sady filtrů A1: Slováček Ladislav, Schupfer Vladimíra
(skrze Jarošová Vendula), Šmatelka Jan (skrze Král Tomáš). Ostatní držitelé aerosolových vyvíječů si mohou masky
vyzvednout na výroční členské schůzi.
- Důvěrníci byli seznámeni se zněním směrnice o poskytování náhrad a odměn funkcionářům. V návaznosti na to,
zájemci o proplácení cestovních náhrad podepsali „Smlouvu o poskytování cestovních náhrad, souvisejících s
výkonem funkce v ZO ČSV Odry“, která je následně opravňuje k proplácení cestovních příkazů na cesty spojené
s prací pro ZO. Zájemci o nárokování odměny za vykonávání funkce v ZO podepsali „Dohodu o provedení práce“,
která jim následně zakládá nárok na vyplacení finanční odměny, po splnění podmínek v ní uvedených. Funkcionáři,
kteří se zřekli nároku na odměnu v prospěch ZO ČSV Odry, podepsali na místě „Vzdání se nároku na finanční
odměnu funkcionáře ZO ČSV Odry“.
- Bača Jaroslav se ostře vyhranil proti podmínce „80% přítomnosti na zasedání orgánů zaměstnavatele“, která má
vztah k udělování odměn funkcionářům. V závěru svého výstupu navrhl udělovat absentujícím funkcionářům „důtku“,
brát v potaz omluvenou nepřítomnost z různých osobních důvodů, ale neodjímat jim nárok na odměnu. Výbor se
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dohodl přihlédnout k omluvené nepřítomnosti ze závažných zdravotních a rodinných důvodů, jako k polehčující
okolnosti a řešit tyto případy individuálně.
- Přítomní byli seznámeni s oznámením předsedy OO NJ Segeti Miroslava o tom že: Lackovič Peter dal podnět na
ČSV na kontrolní komisi ke kontrole ZO Odry. Nejdříve dle stanov musí revizní komise ZO Odry udělat kontrolu,
následně provede kontrolu OO Nový Jičín a potom teprve svazový nejvyšší kontrolní orgán. Zasedání s kontrolním
orgánem OO NJ proběhne 7. 2. 2018 v Šenově na městském úřadě v suterénu od 16.30 hod. ZO Odry předloží ke
kontrole dokumentaci za uplynulých 5 let.
8.

Po uzavření schůze výboru s důvěrníky, výbor projednal a jednohlasně schválil směrnici 2/2018 o pořádání a
zabezpečení včelařského plesu ČSV, z.s., ZO Odry, viz příloha.

Zapsala: Ondřejová Kristýna, předsedkyně ZO
Za správnost: Kořenková Zuzana, jednatelka ZO
V Odrách 2018-01-18
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